ZAPISNIK
3. redne seje Nadzornega odbora Občine Logatec, ki je bila v torek, 15.01.2008, ob 18.00
uri v sejni sobi Občine Logatec.
PRISOTNI: - Jakob Kokalj, predsednik
- Marjan Sedej
ODSOTNI: Milojka Kolar – Celarc
OSTALI PRISOTNI: Kristina Božič
Po uvodnem pozdravu s strani predsednika Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) in
ugotovitvi sklepčnosti, je predsednik podal v razpravo dnevni red, pri čemer je v sklopu točke
razno predlagal obravnavo naslednjih tem:
1. obravnava začetka nadzora sofinanciranja mladinskih organizacij in organizacij, ki
delajo za mladino,
2. obravnava začetka nadzora izplačevanja plač direktorju Komunalnega podjetja
Logatec,
3. obravnava sprememb Statuta občine Logatec, ki se tičejo NO.
Pripomb oz. dodatnih predlogov ni bilo, zato je bil soglasno sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. ponovljene redne seje Nadzornega odbora, ki je bila
13.09.2007,
2. obravnava svetniških vprašanj svetniške skupine N.Si,
3. razno:
A) obravnava začetka nadzora sofinanciranja mladinskih organizacij in
organizacij, ki delajo za mladino,
B) obravnava začetka nadzora izplačevanja plač direktorju Komunalnega podjetja
Logatec,
C) obravnava sprememb statuta, ki se tičejo NO.
Ad 1/
G. Kokalj (v nadaljevanju: predsednik NO) je podal v pregled in obravnavo zapisnik in
realizacijo sklepov 2. ponovljene redne seje, ki je bila 13.09.2007.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato ga je predsednik, v predlagani obliki, dal na glasovanje.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP: Zapisnik 2. ponovljene redne seje, ki je bila 13.09.2007 se sprejme v
predloženem besedilu.
Ad 2/
Predsednik NO je povedal, da so bila Nadzornemu odboru, s strani svetniške skupine N.Si,
posredovana svetniška vprašanja, naslovljena na župana Občine Logatec in NO Občine
Logatec. Le-te je omenjena svetniška skupina oblikovala na seji Občinskega sveta, dne
13.12.2007 in jih pisno posredovala NO. Predsednik NO je, s pojasnilom, da ima NO
diskrecijo glede tega ali bo, in katera od vprašanj bo obravnaval, je predsednik NO odprl
razpravo.

G. Sedeja je zanimalo, zakaj na omenjena vprašanja že ni odgovoril sam župan. Predsednik
NO je pojasnil, da se je pred sklicem seje, in sicer v četrtek, dne 09.01.2008, sestal z
Županom in Direktorico Občinskega urada. Na tem sestanku je bil obveščen, da bo župan
odgovoril na vsa postavljena vprašanja.
Predsednik NO je nadalje izrazil dvom o primernosti nekaterih vprašanj za NO in iz vseh
izluščil vprašanja, ki so po sami vsebini primerna za obravnavo NO, in so po mnenju
predsednika NO, naslednja: 1, 2, 3 in 6. Po krajši razpravi, je predsednik NO predlagal v
obravnavo NO naslednja vprašanja – zaradi naslednjih razlogov:
- 1. vprašanje glede Pekove hiše v Rovtah – ker gre za manjši, nezahteven nadzor, pa tudi
vprašanja so zelo določno in jasno postavljena
- 2. vprašanje glede Zdravstvenega doma - ker je zadeva aktualna, sam problem pa pereč,
- 6. vprašanje glede izplačil podžupanom - ker je to, po mnenju predsednika NO, manjši
nadzor in v kolikor je očitek, o dodatnem izplačevanju sejnin podžupanom, resničen, to ni
zanemarljiva napaka. Ugotavlja pa tudi, da svetniška skupina v vprašanju ni specificirala
obdobja, ko naj bi se sejnine nepravilno izplačevale, zato bo potrebno svetniški skupini
podati podvprašanje glede obdobja.
Predsednik NO je še povedal, da svetniška skupina pričakuje odgovore na obravnavana
vprašanja že na naslednji seji.
Člani NO so bili soglasni, da:
- nadzorov ni mogoče opraviti tako hitro, ker sam predpisan postopek nadzora vzame
določen čas, ki pa ni tako kratek, da bi se nadzor lahko končal že do naslednje seje
Občinskega sveta, ter da
- glede na število članov NO in glede na njihovo nepoklicno opravljanje dela v NO, ni mogoče
pričakovati, da bi zmogli opraviti vse predlagane nadzore. Predsednik NO je predlagal, da bi
se, v primeru odločitve NO, da se predlagani nadzori opravijo, to vključilo že v letni plan NO
za leto 2008.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP: NO bo opravil nadzora v zvezi s svetniškimi vprašanji svetniške skupine N.Si
pod tč. 1, ki sprašuje okoli Pekove hiše v Rovtah in pod tč. 6, ki govori o izplačanih
plačilih podžupanom poleg nagrade. Nadzor v zvezi s Pekovo hišo bo opravil član NO
g. Marjan Sedej, nadzor v zvezi z izplačili podžupanom pa predsednik NO Jakob
Kokalj. Nadzor se začne s 15.02.2008 in traja 10 dni.
Ostala vprašanja svetniške skupine N.Si ostanejo odprta za morebitno kasnejšo
razpravo.
Ad 3/
A. Pregled pripravljenega sklepa o začetku postopka revizije sofinanciranja mladinskih
organizacij in organizacij, ki delajo za mladino: Predsednik NO je prebral pripravljena sklepa
in predlagal, da bi se izvedel pregled za leto 2007, in ne za leto 2006, kot je v letnem planu
NO, ker so bile za leto 2006 samo 3 prijave, za leto 2007 pa je bilo tudi denarja
namenjenega za omenjene dejavnosti več kot v letu 2006.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP: NO se strinja, da se pregleda sofinanciranje mladinskih organizacij in
organizacij, ki delajo za mladino v letu 2007 in bo trajal v času od dne 23.01. do
06.02.2008. Dne 23.01.2008, ob 15.30 uri, se člani dobijo pri Direktorici občinske
uprave, ki bo pripravila dokumente, ki so potrebni za omenjeni pregled.

B. Pregled pripravljenega sklepa o začetku postopka pregleda izplačevanja plač direktorju
Komunalnega podjetja Logatec, d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec. Predsednik NO je
predlagal, da se termin postopka nadzora prestavi v čas od 30.01. do 13.02.2008, zaradi
smrti v družini direktorja Komunalnega podjetja Logatec.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP: NO se strinja, da se izvede pregled izplačevanja plač direktorju Komunalnega
podjetja Logatec, d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec in sicer v času od 30.01.2008
do 13.02.2008.
C. Spremembe Statuta občine Logatec, ki se bodo obravnavale na naslednji seji Občinskega
sveta: Predsednik NO je povedal, da se pripravljajo spremembe Statuta občine Logatec, ki
se nanašajo tudi na poglavje, ki ureja NO. Povedal je, da bo NO pri tem sodeloval s svojimi
predlogi, ob tem pa predlagal, da bi se število članov NO povečalo na 5. Omenil je tudi
dejstvo, da bo kasneje potrebno popraviti še Poslovnik NO, ki je v nekaterih delih v neskladju
z veljavno zakonodajo.
Predsednik Nadzornega odbora se je vsem sodelujočim zahvalil za sodelovanje in ob 18.53
uri zaključil sejo.
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